Załącznik nr 4 Wzór umowy partnerskiej
Umowa partnerska

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, zwanym dalej „Organizatorem
Hackathonu”, reprezentowanym przez:
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a
…………………….. (tu: nazwa podmiotu) reprezentowanym przez …………….., zwanym dalej „Partnerem
Hackathonu”.
§1
1. Przedmiotem umowy partnerskiej, zwanej dalej: umową, jest:
1)

udział przedstawicieli Partnera Hackathonu w charakterze jurora/ mentora;

2) przekazanie świadczenia rzeczowego lub finansowego przez Partnera Hackathonu uczestnikom
Hackathonu;
3) ufundowanie przez Partnera Hackathonu płatnego stażu/stypendium dla wybranego przez siebie
uczestnika Hackathonu;
4) udzielenia wsparcia medialnego i promocyjnego;
5)

inna forma współpracy niż wymieniona w pkt 1-4.

w związku z Hackathonem ShowMeData druga edycja organizowanym w dniach 12 – 13 kwiecień
2019 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, zwanego dalej „Hackathonem”.
2. Nieobecność podczas Hackathonu przedstawicieli Partnera Hackathonu, o których mowa w ust. 1,
z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1632 z późn. zm.), nie stanowi naruszenia umowy, ani podstawy roszczeń
Organizatora Hackathonu wobec tego przedstawiciela ani Partnera Hackathonu.
§2
1.

Organizator Hackathonu wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy i logotypu
w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Partnera Hackathonu.

2.

Organizator Hackathonu zobowiązuje się do bezpłatnego zamieszczenia banera reklamowego
Partnera Hackathonu na stronie internetowej Hackathonu, na oficjalnych profilach Organizatora
Hackathonu w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjno-promocyjnych
Hackathonu.

§3

Hackathonu

1.

Partner Hackathonu oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z załącznikiem nr 1
do umowy (Klauzula informacyjna RODO).

2.

Partner Hackathonu oświadcza iż przed zawarciem umowy wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy wobec każdej
osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Partner Hackathonu pozyskał
w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Partnera Hackathonu lub
działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Partner Hackathonu zobowiązuje się,
w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu umowy osób innych niż
wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Organizatorowi Hackathonu danych
osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz
określone w załączniku nr 1 do umowy.

3.

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Organizator Hackathonu przekaże Partnerowi Hackathonu dane
osobowe to Partner Hackathonu zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE Organizator Hackathonu w drodze pisemnej umowy powierzy Partnerowi Hackathonu
przetwarzanie danych osobowych.

§4
1.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Partner Hackathonu zobowiązuje się do zachowania
w poufności wszelkich dotyczących Organizatora Hackathonu danych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu
na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".

2.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Partnera Hackathonu przez czas trwania umowy oraz
przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu
na przyczynę.

3.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Partner Hackathonu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Organizatora Hackathonu były już znane Partnerowi
Hackathonu bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Partner Hackathonu uzyskał pisemną zgodę Organizatora Hackathonu
na ich ujawnienie.

4.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Partnera Hackathonu jest wymagane
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Partner Hackathonu poinformuje
Organizatora Hackathonu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej
na adres poczty elektronicznej Organizatora Hackathonu, chyba że takie poinformowanie
Organizatora Hackathonu byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Partner Hackathonu zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

6.

Partner Hackathonu zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy
obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania
i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Partner Hackathonu ponosi odpowiedzialność, jak
za własne działania.

7.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Partner Hackathonu bezzwłocznie podejmie odpowiednie
do sytuacji działania ochronne oraz poinformują o sytuacji Organizatora Hackathonu.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Organizatora Hackathonu, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki
utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

8.

Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Partner
Hackathonu bezzwłocznie zwróci Organizatorowi Hackathonu lub komisyjnie usunie wszelkie
Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia
ww. Informacji, Partner Hackathonu jest zobowiązany poinformować Organizatora Hackathonu o tym
fakcie, bez zbędnej zwłoki.

9.

W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych,
Organizator Hackathonu naliczy karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto; W sytuacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym Organizator Hackathonu będzie miał również prawo do odstąpienia od umowy z
winy Partnera Hackathonu i naliczenia kary umownej.

10.

Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane
w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych,
obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§5
1.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2.

Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym
drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomienia, zawiadomienia,
oświadczenia woli i wiedzy na adres strony za dokonane prawidłowo.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie
obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

stosuje

się

przepisy

powszechnie

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Organizatora Hackathonu
i Partnera Hackathonu

§7
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo,
a w przypadku braku dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji
ugodowej przez jedną ze Stron drugiej Stronie, poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego
miejscowo dla siedziby Organizatora Hackathonu.
§8
Umowa obowiązuje od daty zawarcia do dnia [zgodnie z ustaleniami Stron]

Załącznik nr 1 do Umowy partnerskiej
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (dalej: RODO) w celu związanym z organizacją Hackathonu: Organizator
Hackathonu - Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925
Warszawa przetwarza dane osobowe przekazane przez Partnera Hackathonu, w celu przeprowadzenia
Hackathonu.
W świetle powyższego Organizator informuje, że:

1

1)

administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego
z
siedzibą
w
Warszawie
przy
al.
Niepodległości
208,
00 - 925 Warszawa;

2)

w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD
GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl;

3)

dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora; Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych
z przeprowadzeniem Hackathonu oraz wykonanie umowy;

1)

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS, oraz podmioty
współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających
realizację Hackathonu oraz przechowywanie dotyczącej go dokumentacji, a także w związku
z upublicznieniem jego wyników, w zakresie jego imienia i nazwiska, wizerunku i głosu,
nieograniczony krąg odbiorców;

2)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Hackathonu oraz przez okres,
w jakim Organizator Hackathonu zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania
materiałów z Hackathonu, to jest przez okres 5 lat od jego zakończenia, zgodnie z przepisami
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 oraz rozporządzenia w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych2
i przepisów wewnętrznych administratora.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015
r. poz. 1743)
2

3)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

4)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5)

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do uczestnictwa w Hackathonie w charakterze przedstawiciela Partnera, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Hackathonie
w charakterze przedstawiciela Partnera;

6)

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

